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Zonne-collectief Lopikerwaard wint prijs 

voor beste energie initiatief uit de provincie 

 

Donderdagavond 9 juli jl was weer het jaarlijkse 

hoogtepunt voor de energie initiatieven in de 

provincie Utrecht. Tijdens de U-Thuis 

Voorjaarsbijeenkomst is de prijs voor beste energie 

initiatief uit de provincie Utrecht uitgereikt. 

Zonne-collectief Lopikerwaard is dit jaar de 

winnaar geworden en volgt hiermee Stichting 

Energie Zeist op. De trotse voorzitter van 

Stichting Duurzaam Lopikerwaard Dick Nederend nam de prijs digitaal in ontvangst 

tijdens de bijeenkomst die live werd uitgezonden vanaf duurzame ontmoetingsplek 

ANNE in Utrecht. 

 

Lees hier het persbericht. 

 

Zonnecollectief Lopikerwaard ontzorgt agrariërs bij zonnepanelen op dak. 

 

Repaircafé weer van start op 10 september 

In september gaat het Repaircafé 

weer van start. Dit keer op de 

2de donderdag (10 september). Het 

zal er wel anders aan toe gaan dan u 

gewend bent, in verband met de 

nieuwe hygiëneregels en de anderhalve meter afstand die gehouden moet worden: 
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• er wordt gewerkt met maximaal 4 vrijwilligers 

• de kapotte apparaten moeten schoon gemaakt bij de ingang buiten 

aangeboden worden 

• bezoekers kunnen niet naar binnen! 

• de apparaten moeten tussen 16.30 uur en 17.00 uur opgehaald worden. 

• De locatie is hetzelfde: aan de achterkant van de Jan van Bunnikschool, 

aan de Mandenmaker. 

We zien u graag weer! 

 

Sedumdaken 

 

Al eerder meldden we dat 

Hoogheemraadschap De Stichtste 

Rijnlanden (HDSR) een subsidie heeft 

gegeven aan Stichting Duurzaam 

Lopikerwaard voor het aanleggen van 

sedumdaken. De HDSR subsidieert zo’n 

inititatief, omdat een sedumdak veel 

water vasthoudt, waardoor de riolering 

minder belast wordt tijdens een flinke 

regenbui. Daarnaast is sedum goed 

voor insecten én het isoleert het de 

ondergelegen ruimte. 

We hadden voor de sedumdaken een informatie-avond gepland staan in maart, 

maar door de Corona-crisis kon dit niet doorgaan. Net als met de regentonnen, 

gaan we de informatie-avond niet meer houden, maar we gaan wél met de 

sedumdaken aan de gang: vanaf 1 september gaat deze actie van start. Hoe alles 

straks precies in zijn werk gaat, maken we in de Nieuwsbrief van augustus bekend 

en via de regionale krantjes. Geïnteresseerd? Hou de berichtgeving hierover in de 

gaten! 

 

Regentonnen-actie 1 augustus van start 



 

De actie voor de regentonnen gaat op zaterdag 1 augustus 

van start bij Intratuin IJsselstein. Vanaf die dag kunt u 

daar voor een regenton-met-subsidie terecht. Wees er 

snel bij want OP=OP. Dat zal niet zo snel voor de 

regentonnen gelden, maar wél voor de subsidie: we hebben 

voor zo’n 100 tonnen subsidie gekregen.Net als voor 

sedumdaken, heeft de HDSR subsidie beschikbaar gesteld 

voor regentonnen. Door een deel van het regenwater op te 

vangen in regentonnen, wordt de riolering minder belast bij 

hevige regenbuien. Daarnaast kan het water uit de ton 

gebruikt worden om de tuin te besproeien in tijden van 

droogte.  

Voor de regentonnen heeft de Intratuin een speciaal hoekje ingericht, daar kan 

men u precies vertellen hoe u een regenton met subsidie kunt aanschaffen. Om 

voor subsidie in aanmerking te komen, zult u zich wél moeten identificeren, dus 

ID-kaart of rijbewijs meenemen! Ook wordt uw naam en adres geregistreerd: de 

subsidie is alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Lopik (en de inwoners van 

gemeente IJsselstein). Het aanbod bestaat uit zowel houten – (voormalige whisky- 

en wijnvaten) als kunststof tonnen. De subsidie bedraagt 50% van de 

aanschafprijs met een maximum van € 50 per ton, inclusief benodigde accessoires, 

zoals een aansluitset of een standaard. Andere kosten, zoals eventuele 

aansluitkosten, vallen niet binnen de subsidie. Het is uiteraard wél de bedoeling 

dat de regentonnen op een adres binnen de gemeente Lopik geplaatst worden. 

 

Oproep extra opruimactie 

 

Op 19 september aanstaande is er 

een landelijke dag voor het opruimen 

van de oevers van de rivieren. Onze 

Werkgroep Zwerfvuil geeft daar 

graag gehoor aan. Wij hopen die dag 

met veel vrijwilligers aan de slag te 

kunnen gaan: gemeente Lopik loopt vanaf IJsselstein tot aan Schoonhoven, dat 

zijn heel wat kilometers om schoon te maken, wij kunnen dan ook wel wat extra 

handjes gebruiken! Heeft u ook veel liefde voor de natuur en onze mooie rivier de 

Lek, meld u dan aan vóór 1 september per mail. 

 

n spreekbeurt had gehouden over 

zwerfvuil. Anne doet hiernaast 

verslag. 

 

De spreekbeurt is hier nog eens na te 

lezen.  

 Verslag spreekbeurt Anne van Wegen 

 

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij dat een leerling uit groep 8 van de Jan van 

Bunnikschool een spreekbeurt had gehouden over zwerfvuil. Anne doet hiernaast 

verslag. 
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De spreekbeurt is hier nog eens na te lezen.  

 

Hoi ik ben Anne van Wegen uit groep 8 en ik deed mijn spreekbeurt. 

Ik moest een onderwerp kiezen en heb toen voor Duurzaamheid en zwerfafval 

gekozen, omdat het vaak in het nieuws komt en ik wilde weten waarom het zo slecht is 

voor de natuur en wat de gevolgen zijn. Ik wilde na mijn spreekbeurt de klas wat 

bewuster maken en ben daarom zwerfafval op gaan halen met de klas. Daar had ik 

spullen voor aangevraagd op de site van supporter van schoon. Ik had een opruimactie 

aangemaakt waardoor ik 3 kinderpakketten (10 paar handschoenen, 10 hesjes, 10 

diploma’s, 15 vuilniszakken) opgestuurd kon krijgen. Mij leek het leuk om ook met 

grijpstokken aan de gang te gaan dus had ik dat aan Bea gevraagd. Die kon dat wel 

regelen en toen ben ik dat met de klas gaan doen. Ze vonden het zo leuk en mijn 

meester ook dat ik een 10 voor mijn spreekbeurt heb gekregen! 

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de volgende nieuwsbrief? Stuur 

dan een berichtje naar communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl 
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